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TÁJÉKOZTATÓ A BETEGFELVÉTELRŐL

Rendelési idő:
Bentlakásos Intézetünkbe az önként jelentkező betegeket minden csütörtökön 16.00 órától
várjuk felvételre.
Felvételi beszélgetés:
A jelentkezőket a pszichiáter-addiktológus és az intézményi igazgató fogadják, és ők
döntenek a beteg felvételéről.
A kérelmező hozza magával kórházi zárójelentéseit, szerológiai leleteit (hepatitis A, B, C,
HIV), valamint mellkasröntgen eredményét. Ha megtörtént a vérvétel, de még nem készültek
el a leletek, ez nem akadálya a felvételnek, pótlólag elküldik Intézetünkbe.
Korhatár: 10–55 év
Tizenéves fiúk és lányok, fiatal illetve felnőtt férfiak és nők kerülhetnek felvételre
intézményünkbe.
A tankötelesek részére biztosítjuk tanulmányaik magánúton történő folytatását. Az oktatás
tanulószoba keretében zajlik, ahol szakemberek nyújtanak segítséget a tanulásban és a
vizsgára való felkészülésben. Speciális esetben intézetünkben is vizsgázhatnak a tanulók.
Saját sütőüzemünkben felnőttképzés keretében 16 év felettieknek OKJ-s Sütőipari és
Gyorspékségi Munkás szakma elsajátítására van lehetőség, mely a résztvevők számára
ingyenes. A nőknek cukrász tanfolyamot szervezünk, erre a célra kialakított tankonyhánkban.
A kliensek – egészségi állapotuktól függően – rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatásban
vehetnek részt.
A szakmai team:
Pszichiáter addiktológus, háziorvos addiktológus, foglalkozás-egészségügyi szakorvos,
belgyógyász addiktológus, két fő gyermekpszichiáter addiktológus, gyermekorvos,
pszichológus, foglalkoztatási koordinátor, szociális munkások, pedagógusok, szociális és
egészségügyi szakasszisztensek, ápoló-gondozók.

Cél: a felépülés
A terápia elsősorban az addiktológiai problémák (alkohol, drog, játék stb.) kezelésére irányul.
Emellett jelen van a pszichés, pszichiátriai betegségek, személyiségzavarok kezelése. A kettős
diagnózisú betegek gyógyszeres terápiában is részesülnek.
A felépülés érdekében foglalkozunk az egészségügyi problémákon kívül többféle –
drogfogyasztással összefüggő, vagy azt megelőző – szociális, jogi, kriminológiai, képzési,
foglalkoztatási ügyek intézésével.
Terápiás közösségi modell keretében önismereti, tematikus, és egyéb csoportos, illetve egyéni
gondozás formájában fejlesztjük a személyiséget, dolgozunk a szocializációs, erkölcsi
hiányosságokon, a munkaterápia segítségével felkészítjük klienseinket a társadalmi és a
családi közösségbe, valamint a foglalkoztatás világába való visszailleszkedésre. A szabadidő
hasznos eltöltésének, az egészséges életmódnak (szabadidős programok, kirándulások, sport,
drámajáték, TRX, gyógy-lovaglás stb.) szintén fontos szerepe van a felépülésben és az önálló
életvitelben.
Költségtérítés:
Az ellátás 10–16 éves korúak számára ingyenes, 16–18 éves korúaknak kérvényezhető a
költségmentes ellátás. Felnőttek számára napi 1067 Ft intézményi hozzájárulást határozott
meg a kuratórium (havi 32000 Ft), amely magába foglalja a teljes ellátást és a gyógyszeres
kezelést.
A kezelés időtartama:
A beteg állapotától függ. A hosszú távú kezelés javasolt.

Ha eldöntötte, hogy nálunk kezelteti magát, hozza magával a szükséges ruhaneműt, tisztasági
szereket!
Várjuk jelentkezését!
Üdvözlettel:
Bereczki Sándor

